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– Vi må ta Henriette 
Schønberg Erken til-
bake, sier Oddvar 
Hemsøe og Sjur 
Harby. I første 
omgang blir det både 
bursdagsfeiring på 
Simenstad og semi-
nar på Domkirkeod-
den.

■■ HAMAR
Geir Vestad
915 29 690 / gve@h-a.no

6. november er bursdagen til 
Henriette Schønberg Erken 
(1866-1953). Og den skal i år fei-
res både på Simenstad med et ar-
rangement som også er en del av 

Lutefiskfestivalen, og med et se-
minar om henne i Hedmarksmu-
seets aula.

«Norges matmor» er hun kalt. 

Og mesteparten av sitt voksne liv 
bodde hun på Dystingbo i Vang.

– Få om noen har betydd mer 
for norske mattradisjoner enn 

henne. Men har hun noe å fortel-
le oss i dag?

Spørsmålet stilles av Sjur Har-
by, som er opptatt med å registre-
re og dokumentere arbeidet hen-
nes på Dystingbo.

Her kom han blant annet over 
bordplanen og menyen til hennes 
egen 70-årsdag, som ble holdt på 
Victoria hotel i 1936.

– Denne menyen burde vi prø-
ve å gjenskape, tenke Harby, og 
lanserte idéen om å gjøre noe 
rundt Schønberg Erken for Odd-
var Hemsøe i forbindelse med lu-
tefiskfestivalen. Og det var en idé 
han likte veldig godt.

SIMENSTAD
Så tok de kontakt med Brit 

Skurdal Braastad på Simenstad, 
som i stor grad viderefører arven 
fra Schønberg Erken på sitt eget 
kjøkken. Og siden bursdagen til 
Schønberg Erken er under lute-

fisk-festivalen, blir det lutefisk på 
bursdagsmenyen 6. november.

På Simenstad denne kvelden 
kommer også fiskeriminister Eli-
sabeth Aspaker til Simenstad, i 
tillegg til Jahn Otto Johansen og 
Sylvia Brustad som representant 
for reiselivet. For i bunnen av Lu-
tefiskfestivalen ligger også en 
tanke om at det skal bli en reise-
livssatsing ut av det, som Oddvar 
Hemsøe sier.

Men det er så klart også åpent 
for at alle andre interesserte kan 
melde seg på lutefiskmiddagen 
også denne kvelden.  

SEMINAR
Samme dag blir det seminar i 
Hedmarksmuseets aula om Hen-
riette Schønberg Erkens posisjon 
i dag, i regi av Sjur Harbys semi-
narrekke Breidablikk, sammen 
med Lutefiskfestivalen, og med 
en rekke foredragsholdere.

LUTEFISKFESTIVALEN: VIL LAGE EN ÅRLIG MARKERING AV SCHØNBERG ERKENS BURSDAG 

Tar matmora tilbake
SAMARBEID: Sjur Harby (til venstre), Oddvar Hemsøe og Brit Skurdal Braastad i kokebokmuseet på Domkirkeodden.                                                                                                                                                             FOTO: GEIR VESTAD

DYSTINGBO: Henriette Schønberg Erken (til høyre) i sitt rette element.

Truls markerte seg for alvor satt 
på kartet som soloartist med «Out 
Of Yourself» i 2013.

I mai i år kom hiten «Circles», og nå 
tar mannen med den karakteristiske 
falsetten oss med videre med sin 
nye singel, «Canyon».

■■ OSLO

Truls med
ny single

FØRSTEREIS: Med Helge Jordal til sjøs.                                FOTO: MAGNUS SKREDE

Helge Jordal gir en skildring av 
guttehjemsbarnet Martin som 
rømmer til sjøs i Riksteatrets fore-
stilling «Førstereis».

Torsdag 1. oktober spilles forestil-
lingen i Flagstad-salen i Hamar kul-
turhus. 
Guttehjemsbarnet Martin rømmer 
til sjøs. I forestillingen følges han på 
vakttørner oppe på broen, på byen i 

Antwerpen, julefeiring om bord, helt 
alene på det vidåpne havet og mø-
tet med den vakre Christiana fra Rio 
de Janeiro, som visstnok gjør at han 
aldri helt blir den samme igjen.
«Førstereis tar utgangspunkt i 
den store sjøfartstiden i Norge et-
ter andre verdenskrig; en epoke da 
redningen for mange unge menn lå i 
muligheten til å dra til sjøs.

■■ HAMAR

Rømmer til sjøs


